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Odporúčané očkovanie nad rámec nariadených očkovaní, na žiadosť rodiča 

      
 

V prípade záujmu o vakcináciu nad rámec povinného očkovania  kontaktujte našu ambulanciu. 
Dieťa by malo byť zdravé, s dostatočným odstupom od predchádajúceho ochorenia.  

 So sestričkou si dohodnete termín na zaočkovanie dieťaťa 
a bude Vám vystavený recept, na základe ktorého zakúpite konkrétnu vakcínu v lekárni. 

Výkon očkovania na žiadosť, s výnimkou očkovania proti chrípke, nie je hradený zdravotnou 
poisťovňou, uhrádza ho rodič podľa aktuálne platného cenníka ambulancie. 

 
Po každom očkovaní 

je potrebné zotrvať 30 min. v čakárni ambulancie očkujúceho lekára. 

 
 
                                                                              Ovčie kiahne-varicella 
- zdrojom nákazy je chorý človek 2 dni pred začatím príznakov do 5 dní po skončení výsevu vyrážok 
a ich zaschnutí, inkubačná doba je 9-21 dní, vírus sa šíri vzduchom, nákazlivosť je vysoká, 
ochorenie prebieha s rôznou intenzitou – od miernych po ťažké príznaky s horúčkou, hustým 
výsevom, komplikáciami v zmysle zápalu pľúc a zápalu mozgu, druhotnej infekcie vyrážok 
 
- očkovanie navodí dlhodobú aktívnu ochranu proti ochoreniu, vo vakcíne je živý, oslabený vírus 
v kontrolovanom množstve, očkovať možno deti od ukončeného 12. mesiaca veku a všetky 
vnímavé osoby – teda aj dospelých, ak neprekonali ovčie kiahne v detstve – odporúča sa podať 2 
dávky vakcíny, s odstupom 4-12 týždňov /najčastejšie 12 týždňov/  aj podanie len 1 dávky malým 
deťom má význam - ochráni dieťa pred ťažkým priebehom infekcie, nechráni však dlhodobo 
- existujú  2 typy očkovacích látok –  kombinovaná vakcína varicella a osýpky, rubeola, mumps 
/aktuálne nie je dostupná/ a samostatná  vakcína proti varicelle – Varivax – výrobca MSD 
 
- očkuje sa do svalu alebo podkožnou injekciou  do ramena, resp. prednej strany stehna 
- očkovacia látka sa nesmie podať tehotnej žene, a očkovaným ženám sa odporúča neotehotnieť 
3 mesiace po očkovaní 
 
-  po očkovaní sa nesmie počas 6 týždňov užívať Acylpyrin, resp. iné salicyláty !!! 
 
 
 
- vedľajšie,  nežiaduce reakcie po očkovaní 

 zdurenie lymfatických uzlín, pokles krvných doštičiek, nechutenstvo, podráždenosť, plač, 
poruchy spánku, bolesť hlavy, ospalosť, katar horných dýchacích ciest, zápal spojiviek, kožná 
vyrážka – podobná kiahňam alebo  iná, teplota, bolesť svalov a kĺbov, opuch a začervenanie 
v mieste podania, ojedinele alergická reakcia 

 
- očkovaciu látku a očkovanie neuhrádzajú zdravotné poisťovne, hradí v plnej miere rodič 
 


